احمليوتات
املاضاع

الصفحة

م

االسم

.1

أ.د  /عماد صمىئيل وهبه

الثقافت املجخمعيت بين اهدشاز املدازس الخاصت
وهدزة املىازد املاليتفي مجخمع صعيد مصس
(وزقت عمل)

02 - 1

.0

الباخث /أخمد شسيذ شسخان القسوي

جقىيم بسامج الخدزيب الصيفي في ضىء النفاًاث
املهىيت من وحهت هظس معلمي القىفرة

84-01

.3

د  /إلسام خمىدة الجـىـدي
د  /زيمان عبد الحى شلبي

.4

الباخــث  /عبد هللا شعىد مدمد

.5

د.الهام حالل ابساهيم عثمان

.6

د .خامد علي مبازك الشهساوي

.7

أ.م .د/داليا أخمد شىقى مامل

فاعليت بعض املمازشاث اﻻقخصادًت لتهيئت
ظفل السوضت للخفنير بعقليت اقخصادي صغير في
ضىء الخددًاث الاقخصادًت الساهىت
واقع جعبيق املشسف التربىي ملهامه في بسامج
صعىباث الخعلم بمدافظت عىيزة

88-99

439-89

فاعليت اشتراجيجيت K.W.L.H

.8

أً.ىشف بن مسجي الشمسي

في جىميت مهازاث الخفنير الىاقد والاججاه هدى
مهىت الخدزيض لدي ظالب دبلىم العام الىاخد
في التربيت
العىامل املؤثسة على َج ّ
قبل ظالب حامعت امللك
خالد ﻻشخخدام جعبيق الىاحض آب في دعم
العمليت الخعليميت في ضىء الىظسيت املىخدة
لخقبل الخنىىلىحيا UTAUT-
جصميم خدماث املعلىماث السقميت وجقدًمها
والاهخساط فى بيئت الخعلم لدي ظالب شعبت
جنىىلىحيا الخعليم.

141-131

848-483

394-849

واقع املشنالث الصلىليت الصائدة لدي عيىت من
جالمير املسخلت الابخدائيت ذوي صعىباث الخعلم
369-393
من وحه هظس معلميهم "دزاشت جقييميت"

-أ-

ت بع احمليوتات
م
.9

االسم
د  /شىاء مدمد خصن أخمد

 .41د  /شسيف عادل حابس
أ /مصاعد بن شعىد خصين الزهساوي
.44
د /أشسف عبده خصن
 .48الباخثت  /هادً ـت علي أخمد عصيري
 .43د /مصعفى أخمد شحاجت أخمد

 .49د /مىاز مدمد حابس
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املاضاع

الصفحة

أثس اشخخدام الاشتراجيجيت الخرلسيت لخعلم اللغت
العسبيت في جدصين مهازاث القساءة الجهسيت
والنخابت لدي جالمير املسخلت الابخدائيت

821-371

الرماء السوحي وعالقخه باشتراجيجياث مىاحهت
الضغىط لدي عيىت من أشس ألاظفال ذوي
إلاعاقت العقليت البصيعت

881-827

دزحت ممازشت قادة مدازس مدافظت حدة
للقيادة الخدىيليت من وحهت هظس املعلمين
ّ
ّ
ّ
التربىيت َ
إلالهيت في ضىء القسآن
للم ِع ّيت
الدﻻﻻث
ّ
التربىيت على الفسد املصلم
النسيم وآثازها
جىميت الىعي ُ
باله ّىيت الثقافيت لدي
ظالب الجامعاث املصسيت املبخعثين للدزاشت
بالخازج.

844-883
104-847
193-107

إلابداع الخىظيمي بمدازس التربيت الخاصت
املصسيت في ضىء إلازحىىمينض :جصىز
مقترح

494-191
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